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5Vr5Ê ESPERENTO - SOCIETO
INFOBMAS

N-ro2/1994 MARTO-APRTLO

GENERALA KUNVENO DEsvtwo
I 994

Ôi okazos la l2an de marto 1994, t i h00- 12h30, en Ia
Stacidoma Bufedo de la urbo OLTEN.

Tagordo

a) Protol<olo de la antaùa ôenerala I(unveno (aperinta en
sr 3/1s93).

b) Raporto de la Centra l(omitato de SES (aperos en SI
2/eü.

c) Financa raporto.
ôl Raporto de la kaskontrolantoj.
d) Raporto de la komisionoJ.
e) Elektoj (de la prezidanto, de du pliaj komitatanoj, de

kaskontrolantoj, ktp.)
f) Bu§eto kaj kotizoj por la venonta jaro.
g) Proponoj (por esti publikigebla en organo de SES kaj

poste diskutebla en la kunveno, propono devas alveni êe
la sekretario almenaù du monatojn antaù la koncerna
l<unveno. Ôi estu subskribita de almenaù tri voôdonrajtaj
membroj ).

et Diversaioj.

La estraro §ojus pri multnornbra pa.rtopreno.

oo0oo
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KOMUNA TAGMANCO
Stacidoma Bufedo, Olten

La stacidonra bufedo rezervas al ni man§ejon, kie povos okazi komuna
tagman§o ekde la 13h00, sed la aniaùkondiêo estas, ke ni antaùmendu la

elektitajn menuojn.Tial estas tre grave, ke Ia tagnran§ontoj bonvolu sin

antaùanonci per pago de SF 25.-al la poêtêekkonto de la prezidanto:
Claude GACOND, Chevreuils 14,2300 La Chauxde-Fonds,
poêtêekkonta numero 23 -6818-6
Kun la indiko de la elektita menuo: A, B aù V.

Jen tiuj menuoj, kiuj kostas po SF 25.-: '

Menuo A: Spargelcrèuresuppe, Paniertcs Schrveinsschnitzel, Pommes
frites, Krâutertomate, Grüner Salat.

Menuo B: Spargelcrèrnesuppe, Riz "Pazifrque", Pouletgeschnetzeltes an'
feiner Currysauce mit Früchtegarnitur, Trockenreis, Grüner Salat.

Menuo V: Spargelcrèmesuppe, Vegetarisches
Ananas, Sesam und Sojasprossen, Gemischter Salat.

Por mendo surloka la menuoj kostos po SF 30.-. Do
tion bonvolu fari kiel eble plej frue. Antaùdankas
zorgos pri tiu servo.

Nasi-Goreng, Mit

indas antaùalifr,
via prezidanto,

kuj
kiu

LIBRO-SERVO

Siaflanke A.ndy Kiinzli okupi§os pri la libro-servo. ProFrtu rièigi vian
libraron per akiro de novaj titoloj.

POSTTAGMEZO

Inter la 14h30 kaj la 16h00 ni organizos Qeneralan diskuton pri la nuna

situacio de la esperanto-movado en Svislando. Cir.,.j vice estos petataj
konigi sian vidpunkton, fari proponojn aù kritikojn, mencii projektojn,
ktp. Inter la diskutaj momentoj aùdi§os esperanto-kanzonoj el la novaj

sonbendoj kaj kompaktaj diskoj aêeteblaj.
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RAPORTO DE LA CENTRA KOMITATO
Claude GACOND, prezidanto

Dankon al niaj funkciuloj
Dum tri prezidaj periodoj trijaraj mi provis firmigi kaj vigligi

nian societon. Nur parte mi sukcesis, kaj mi rnulte darrkas al niaj
kunlaborantoj. Tiuj membroj de la Centra Komitato diligente plenumas
sian funkcion: regule vi ricevas la orgalojn Svisa Esperanto-Societo
informas kaj Literatura Foiro da.nk' al la sindonemo kaj redaktora
talento de Fritz Liechti kaj Perla Martinelli. Andy Künzli kaj Ernst Von
May akuratas en siaj funkcioj sekretaria kaj kasista. Okazas interesplenaj
regionaj semajnfinoj kulturaj en Tiêino kaj Romandio organizataj de

Tazio Carlevaro kaj Nicole Margot, kiujn efike helpas anoj de Tiêina
Esperanto-Ligo kaj Laùzana Esperanto-Societo.

Svisa Esperanto-Kon greso
La provo organizi Svisan Esperanto-Kongreson eksperimente

realifrs en Lucerno pro la bonvolo de Angelo Mellini kaj de la membroj
de Lucerna Esperanto-Societo, kiuj sin diris pretaj relabori profite al
reokazigo de tia kongreso. Ankati la gejunuloj okaze de jarkunveno de
JES en La Chaux-de-Fonds pretis renovigi sian kunlaboron. Tiu
kongreso ne dcvus esti rekte ligita al jarkunveno de SES.'Tiel §i povus
okazi en turisme altira periodo akirante intemacian karakteron
produktivan por niaj rilatoj kun la verda kaj neverda publikoj.

AI pli kohera kunlaboro
Kun la lokaj kaj fakaj esperanto-societoj la rilatoj estas reale

pozitivaj. Fakte pli kaj pli oni sentas la bezonon repensi la kunordigadorr
de la aktivecoj kaj projektoj cele al pli efikaj rezultoj. Mireille Grosjean
proponis, ke KCE kaj SES konsultu fakulon pri varbado kaj Andy Künzli
submetis al la membroj de la Centra Kornitato analizon pri la nuntempa
situacio de esperanto en Svislando. Estus bone, se tiujn proponon kaj
analizon ekzamenus ne nur CK-anoj, sed ankaù reprezentantoj de êiuj
esperanto-institucioj svisaj okaze de tuttaga kunveno. Alvenis la tempo
kunordigi niajn alirojn al la ekstera publiko seeble per komuna
entrepreno. Eble foje vasta publiko simpatios al la programo de Pro
Esperanto. En Olten, post nia jarkunveno, ni ekdebatos pri tiuj ideoj sen
preni tujan decidon.
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Alvenis la momento trovi pli junan prezidanton
En 1994 mi ne plenumis mian prezidan funkcion kun la necesa

akurateco. Ekde trijaroj mia profesia okupo intruista kvazaù voras mian
tutan liberan ten'rpon. Rapide asimiligi la francan lingvon al neokcidentaj
gejunuloj ne estas afero.simpla Sed baldaù alvenos por mi la fino de tiu
troa okupiteco profesia. Emeriti§o ekde la venonta somero redonos al mi
la eblon centprocente dedêi miajn fortojn al esperanto.

Tiam mitatus koncentri min al la fortikigo de CDELI, kiu ricevis
pli grandan kaj tre konvenan laborsalonon komence de la pasinta somero.

Vi povas imagi, ke la transporto de la tuta materialo en tiun novan ejon

ne estis eta afcro. Nur fine de januaro 94-a fini§is la reordigo de la
CDEll-kolektoj. Kaj tio grandparte klarigas mian silenton en aliaj
poresperantaj taskoj. Ankaù al redaktaj okupoj mi tatus min dedièi ekde
julio 94-a: multaj manuskriptoj meritus publikigon kaj mi sentas la
bezonon verki pri temoj al mi karaj: Didaktikaj rendevuoj por LF,
primovadaj analizoj, esperanto-kursoj por komencantoj kaj progresantoj,

interlingvistikaj esploroj, k1p. Tial mi anoncis al la Centra Komitato, ke

alvenis la tempo trovi novan SES-prezidanton.

Ni havas la §ojon anonci, ke Perla Martinelli pretus transpreni la
gvidon de nia societo post unu jaro. Jam êijare ti akceptus la funkcion de

vicprezidanto. Tial se neniu pretos tuj anstataùi rnin, por ankoraù unu
jaro mi akceptos gvidi SES-n, se post unu jaro Perla Martinelli povos

inte*an§i la fi.rnkciojn kun rni. Pro principo mi opinias, ke kulturan
societon ne devas prezidi emerito, sed mi daùre pretos helpi kiel
vicprezidanto, same kiel Fritz Liechti faris por mi dum 9 jaroj.

Ne estas la projektoj, kiuj mankas
Andy Künzli en sia funkcio de sekretario de KCE komencis verki

novajn infonnilojn. SES pretas eldoni ilin. Tial tutcerte baldaù aperos

varbiloj, kiuj helpos al la diskonigo de esperanto en Svislando.

Lanêante la agadon 2003 ni provis krei apogan sintenon al la
eldono de gravaj dokuntentoj, interalie de Leksikono-enciklopedio pri
Esperanto kuj planlingvoj aù interlingvistiko en Svislando. La
publikigo de biograrnoj en SES informas donis taùgan ideon pri la utilo
de la entreprenita laboro.

Kutas êe nti monrezervo de SF l'500.- por la pretigo de mini-
gramatiko. Tiun laboron rni devis dormigi frs mia emeriti§o, kaj mi

esperas, ke jarn en la vintro 94/95-a naski§os unua minilibro, kiun ni

povos eksperintente uzi por varbaj agadoj espereble surstrataj.
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INFORMOJ
ESPERÀNTO- SOCIETO BASEL :
24.3.20.00h Monata kunveno en restoracio

Riehentorhalle. S-ro Hans-peter
Senn prelegos pri EGIpTIO.

28.4.20.00h Monata kunveno samloke. Ni vo-
las provi kelkajn ludoln mal-
kovritajn ôe KCE.

BELLTNZONÀ:
5.3 .1 7.00h kaj 30.4.1 7.00h, ôiam sabate

en Viale Motta 32.
ESPERÀNTO-SOCIETO BERN :
En restoracio ÀL FORNO, Spitalgasse 37
1.3.19.30h kaj s.4.19.30h

ESPERÀNÏO-RONDO BIEL:
êiun,vendredon en restoracio AMf rFreiestr8

't 8.00 - 19.00h
ESPERANTO_SOCIETO LÀUSÀNNE :

7 .3.20.30h en popoldomo, place Chauderon5
prelegos Andres BickeI pri:,'LA HOMÀJ RAJToJ,, kion ili en-
havas kaj kiom iIi gravas?

30h Monata kunveno. Temo difinota.
30h S-ro Eichkorn prelegos pri:

"LA sovAêAJ pr,ÀNrot[
Ekskurso. Celo anoncota.

18.4.20.
2.5 .20 .

s.6.
ÀNTÀU-ÀNONCO:
10-a kaj 11-a de septembro Semajnfino en Ia

regiono de Lausanne.
LUCERNA ESPERANTO-SOCIETO :
9.3.1 4.00-1 6.00h paroliga kunveno en res-

toracio Big Benrt{j-nke}riedstr3g
gvido Franz Brügger.

24.3. i 0.30-20.00h en Simplon, Habsburger-
strasse 16, paroliga feciono de
Franz Brügger

20. 00-20.2}ln Iibera babilado
20.20-20.45h interêanôo de informoj, poste

s-ro Ernst GIâttli parolos pri
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MILLAU kaj êirkaùajo, kaj lum-
bildoj pri sudfranca regiono.
Antaùe konciza prezento de FTSAIC:

13.4.i4.00-16.ooh paroliga kunveno en Big
Ben. Gvido Franz Brügger.

28.4.1 9.30-20.00h paroliga Ieciono
20.00-20.20h diskutado de la du jenaj te-

moj :
1. êu LES kontaktu Per koresPondo

eksterlandan EsPerantogruPon?
2. êu ni povus aran§i en Luzern

semaj nfinaj n lingvokursoj n?
Gvido Franz Brügger.

ESPERANTO- SOCIETO NEUCHÂTEL :
ôiumonate iun vendredon, Iaù ebleco de Ia
membroj .

ESPERANTOKLUBO I{TL:
Okazos neniu kunveno pro renovigo de la
kunvenej o.
ESPERANTO_ SOCIETO ZUERICH :
1 4.3.1 9.00h Monata kunveno en Karl der Grosse.

S-ro Alberto Rodriguez (el Ku-
bo ) Parolos Pri la EsPeranto-
movado en Kubo.

28.3.1 9.00h libera kunveno êe familio Weid-
mann, Eisengasse 22. Ni vidos
profesian video-filmon de Pola
televido, Pri la Bahai-centro
en Haifa/Israelo.

11 .4.'19.00h Monata kunveno en Karl der Grosse. S-ro
Georg !,/inkler rakontos pri la ser-
ôado de oro en Afriko.

25.4.19.00h Libera kunveno ôe farnilio Weidmann-

oo0oo
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KULTURA CENTRO ESPERÀNTTSTÀ/KCE

6-a §is 1 1 -a de marto 1994
Printempa Stud- kaj Feriorestado por komen-
cantoj kaj progresantoj.
Kun Ia instruistoj de la KCE-a skipo (KIS)
ô:- tiu 6-taga lingvokurso ôefe por komencan-
toj celas konatigi vin kun Esperanto, ties
llngvo, Iiteraturo kaj historio. Oni lernos
la lingvon aùde, Iege kaj parole.Matene oni
studos, posttagmeze oni- Iibertempos aù eks-
kursos tra 1a bela jurasa regiono,vrzLtante
vidindajojn. Kompetentaj instruistoj zorge
gvidos vin tra tiu kurssemajno (Lucienne
Dovat, Alai-n Favre, Cosette CoprAndy KünzIi
kaj aliaj: Kontribuos MireiIIe Grosjean kaj
Claude Gacond ) .

Por detalaj informoj turnu vin aI KCE.

oo0oo

KORESPONDPETO:

La 19-jara junulo
Vass Tibor
Kun 81 6
H-3192 Sojobabany
Hungario B-A-Z

êatus korespondi kun svisa junulo aù junulino, pri
iu ajn temo. Koran dankon por êiu resporrdo.

coOoo

korekto

En SES INFORMAS 1/1994 sur paôo 7, 9_a Ii_
nio de malsupre, devus teksti ',JÀRpRoGRÀt{O,'
anstataù "monata bulteno". Bonvolu pardoni tiun
miskornprenon. -m-

oo0oo
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ESPERANToKURSo nu êenrvo
1. por komencantoj 20.00-20.55h
2. Ekzercado de la fluanta parolado kaj pli-

vastigo de la vorttrezoro 1 9.00-1 9.55h
Datoj :

8.3. mardo 28 .4. jaùdo
1 4.3. lundo 4.5. merkredo
17 .3. jaùao 1 3.5. vendredo
13.4. merkredo 17.5. mardo
22.4, vendredo 26.5. jaùdo

Gvidanto de la kurso estas sinjoro Andres
Bickel, 6 rue Thomas Masaryk, 1202 §enevo,ôe kiu oni ankaù ricevas detalajn in-
formoj n.

oo0oo

MÀLFERMÀJ PORDOJ EN KCE KÀJ CDELT

Sabate la 16-an de aprilo, 09.00-11.00h, KCE/
GEP estas vîztteblaj dumtage por Ia "ekstera"
publiko. Oni prezentos interalie l-a libroser-
von de KCE kaj lingvokurseton por komencantoj
kun enkonduko en l-a lingvon Esperanto.fnformu
viajn konatulojn kaj amikojn pri la malfermi-
taj pordoj kaj venigu ilin aI KCE.

oo0oo



S-ro Somogyi Andras, Rozsa u 2
Hungario skribis §entilan lete
instruisto en l-a vilaÇo Baks.
tre volonte skias, sed ili dev
ôuojn kaj Ia ski-vestojn. TiaI
iu êe ni aôetos novaj n skioj n
êanÇi sian ski-ekipajon, ê, I
dlsponigi la malnovajn ajojn a
modesta prezo, ê, se.,pagâe- êe
Iajro estas 300-400 DM. Tial n
ti novajn ekipajojn.

-9-
À], LÀ SKIÀNTOJ EN SVISLÀNDO:

ôu vi intencas interêan§i viaS n skioj n aù/t<aj
viajn ski-vestojn?

/b, H-6768 Baks
ron. Li estas
Li kaj lia klaso
as ôiam lui la
Ii demandas, se

aù eê intencas
i/âi konsentus
I ni, ôu kontraù
ni monata sa-
i ne povas aôe-

Red/FL: Mi apelacias al- ôiuj skiantoj ne for-
jeti supre menciitajnobjektojn. EI 1a supraj
linioj vi vidas, ke estas homoj , kiuj danke
akceptus iIin.

oo0oo

EN LÀ DUÀ DUONO DE LÀ JÀRO 1 993 SES RICEVTS
LA JENÀJN DONACOJN, POR KTUJ LÀ ESTRÀRO TUT-
KORE DÀNKÀS:

H. Sandmeier 1 0. -
H. Siebers 30. -,
D. Bertolini 1 00.
Scheidegger 50. -,

. van Puij enbroek 1 0 . -,
Gamper 20 . -, P. Dorthe 20 .
J. -P. Brunod 1 0 . -, CH.
Mottu 50.- Entute 250.-

D

T.

F.

POR .'ÀGADO 2003,, ESTrS EN LÀ DUONÀ
1993 LÀ JENÀJ KONTRIBUOJ:

J. -J. Lavanchy 50. -,
Ii 10.-, A. Baur 20.-
F. Gabbrielli- 50 . - En

Sinceran dankon ankaù
kontribuoj .

P. Scherer 50
, L. Dovat 20
tute 200 . -
por tiuj -ôi

oo0oo

DUONO DB

-, H. Ring-
-,

va Ioraj
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BIBIIOTHEQUE DE IÂ VILIE DE I.A CHAUX-DE.FONDS
CENTRE DE DOCUMENTATION EI D'ÉTUDE SUR IA TANGUE INTERNATIONATE

CENTRE CUTTUREl. ESPÉRANTISTE

rnerkrede - vendrede I 3.1 5.1. I 991

KURSO PRI INTERTINGVISTIKO

cDEil {cenlro de clocumenlqlion el d'éludo sur lo Longue inrernolionole}, kunlobore
kun Kulluro cenlro Esperonlislo, inlencos oktivisi qnkoü en kurso koi kunveno ogodo,
kun celo populorigi inlerlingvislikon, koi prezenri lo plei novoin olingoin en liu scienco.

Tiucele, CDELI orgonizos kurson por inlerlingvemuloi, ol kiu eblos porlo preni onkoü
nur unusolon logon.

PROGRAMO

Mekrodo lÀ.04.94

I d.00- I 7:30: Prologos Cloudo Gocond pri Ponorono de lnterlingvislika disvolviso lou lo tempo:
londancoi koi movodoi, koi rociprokoj inlluoi. Kun lumbildof, koj okspozicieto.

[o vosporo [20:00.2 l:30) ostos dediêoto ol dokumentonolizo.

ioüda 15.04.94
[o molono (9:00.1 l:30]: dokumentonolizo.

I 4:00' I z:30: Prologos cloudo Gocond . Pri anpro[undiso on kalkoi ontoiasperonto'1 lingvoptoiektoi:
Univoruolglol, Volopük {troduko, vorbo sistomo}, ldiom Neutrol.
[o vasporo (20:00.2 l:30] ostos dodiêoto ol dokumentonolizo.

Vendrodo lé.04.1994
to molsno (9:00.1 l:301: dokumontonolizo. Kun T. Corlevoro kol/oü Tomosz Chmioljk.

l4:00'f 7:30: Prolagos Iozio Corlovoro, yi konporc rodukado de nocio lingvo ol lnrorlinguo,
rospeklivo ol Esperoolo.

[o vosporo (20;00-2 l:30] sstos dodiêoto ol dokumonlonolizo.

AIENTU

lolo; Biblioreko (CDEtliombrol.

lo§odo; principo êo KCE (so dezirolo, oni indikos onkoü lokoin hotolojn).

Mon§oi: liboroi.

fb/or lo) ne porlopreni lo dokumonlonolizon; (b) Portopreni unu solon togon.

Oliciolo lingvo; Esporonto (olioi lingvoi loünocoss ollosotoil.

r.AsTA AUôDATO: 10.04.1 994
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ÀLrôKOnZOJ:

plenkreskuloi: CllF 30.- logo;

se 3 logoi: Cllf 75.-

rludenloikoi 3'o§uloi: kolkulu l0%<rn roboton

KOTIZOJN KAJ AUôIION SENDU ALI

Pogu ollo indikilo postêokkonto lo oli§lolizon koi lo êombroonloüpgon:

CDEll, c/o Dr.'f ozio Colevoro, Viole G. Mollo 32, Ctl6500 Bollinzono,

pcl; to Choux'da.Fondt, 23'ô008 0

.<x:^).\*',t< )<><x i<<?xx-*TfonêUkoi Sendu i4i<,xxi<>1 i<'^x x x x k x x

Alrôr[o

sendolo ol lo odreso indikilo supre

Noru i llanri/irr rronro

Itérxtrrt / I't mrrru rrr»trr

Âgc /;lfo

Arlrr-sv: i,.llriuo

lülr.\rlxtttc

(lrh:got ic / Âirtr1;or'rr

lsruligrruz /,§rit.rtn'l rr)

lrlultr: / plt'rrfur'rla; dltrliutl / .rtrrr/orftr; lc tigc i lrtrr§rr/o.

llrt lici; rrl irrrr / pr trrpri'rr,r I .irrrr / trr6o; 2.iourr / trrgryl J.iours / trrXrl

Âulrcs rctputlus /..1/irr1 1,,lrl

Âniv& /.,llurro

)ipul / l'irrinr

Irlc tlc l'iurriptirrn /,1/i[,/rrtrr

Siururturc / Jlô,rlrirTo



BIBLIOTHÈOUE DE LA VILLE DE tA CHAUX+N+O.''TOS
CENIRE DE DOCUMENIATION ET D'ETUDE SUR LA LANGUE INTERNATIONATE

cENTRE cULTUREL EspÉnlrurrsrr

sobote - dimonôe 16.17 .4.1994

COI"TOQUE D'INTERLINGUISTIQUE . KOTOKVO PRI INTERLINGVISTIKO

Semoinlino okqzos publiko kolokvo, kun lo celo prezenli lo loboron dà pluroi

esploronloi pri plonlingvistiko, kiui dum lostoI ioroi evidenligis intereson loboron en

interlingvisliko esplorkompo. Lo celo eslos diskuli kune pri okluoloi lemoi.

Oficioloi lingvoi: fronco, germono, ilolo, koi êiui ploniloj lingvoi.

Somodi . Sobolo l4-14:30;
Enkonduko [Direktoro de lo Biblioteko, T. Corlevoro, C. Gocondl

Unuo Sgsio.sub lo prozido do C. Gocond

I 4 : 30- I 5:00: Dr Lilli Popoloiios: /Elhnologie,/
I 5:0Ol 5:30: Er Vsro fronk-Borondovsko: Noturolismo en inlorlingvisliko

l5:30-16:00: Dr furio Gobhielli: "Adolonte, Podro, con iuicio'
l6:00-16:30: Poüzo

l6:30.12:00: Cloude Gocond: Iroduko koi onhovo ds 'Yelobuk Pedipodelos'

17:0A17:30: Porlo Mortinolli: Tronsnocio rodoklodo: kulluro rovuo on plonlingvo

l7:30-lB:00: Rsinhord Houponlhol: Akluolo riluocio do volopükoi esploroi: olingoi koi hzonoj
I B:00-l B:30: Tomosz Chmielik: Edmond Privol: kiel, kiom.

Dinronêo 09-13:45:
Duo Sosio rub lo prozido de T. Corlevoro

09:00O9:30: Dr Giorgio Silfor: Hisponoidoi inler skemi:mo loj nolurolismo

09:3G10:00: Dielrich Weidmonn: Kiom do Elperonlisloi ekzislos lulmonds?

l0:00-10:30: Poüzo

l0:30-l l:00: Andy E. Künzli: temo difinolo

I l:0Ol l:30: Aloin fowo: lgngues ploni[i6es ol scioncos biologiquos: l'exemple de lo mycologio

I I :3ûl 2:00: / diîinoto/

5AÀ4IDI SOIR . SABATA VESPERO

Verpero rokledo êe KCE, Postiors 27 , 23C0 [o Chouxda-tonds. Koslo: CHf 20.- . NeSotontoi roltos

ricoVi ion olion, sod dovor oporle peli lion. Pour le somedi soir nous orgonisons uns roclslls ou Conko
cuhurol ospÉronlislo,Rueder.Posliers2T,ouprixdaCHF20.- porporsonne.Ceuxqui n'oimonlpos

lo roclello sonl prié: do nous on inlornrer.

UEU. tOKO

En Solono llumbert, oü on Solono CDEII/ Solon Humberl. soit Solon du CDEtl, Bibliothôque de lo

Ville, Progràs 33, 2300 [o Chor.,xdetonds.



SERVICE DES LTVRES - UBROSERVO -1 5-

Surloko eblos oêeti liko.brolonloioin, ho lo hokonteio de CDELI, dum lo poùzoi, koi dum lo olendo

lompo. Krome, ablos oêeli onkoü lo moJernoin liholn de lo KCE.libroservo. ll soro possible d'ocheler

der livrer nouvôoux el <Jos livres d'ontiquoriol sur los longues ploniliôes.

EHAMBREs. LOôADO

Eblol lo§i ôo KCE fltie ,êlu-+oilos-mer+peli,-J<oi-mem-pogi)- Eblos olkoü mendi êornbron on utbq

holslo, où on lo iunulorgosleio. Priolenlu lo oldonilon informfolion. ll esl possiblo de lrouver un

logomenl ou Cerrlre cuhurel esp6ronlisle ô des prix obordobler. ll erl oussi possiblo do lrouvsr dos

cl,on,l'xss d'hôtsl, ou des plocer à l'ou[.,erge do ieunesse. Iisez lo lsuillo ci-ioinlo.

IÂNGUE5 orFlclEL[85 - OHCIAtÀ' UNGVOJ

Olicioloi lingvoi estos lo lronco, lo germono, lo ilolo, Erperonlo, koi olioi plonlingvoi. les longuos

olliciellos seront ls lronçois, l'ollemond, l'itolien, l'esperonlo, oukor longuos plonifiéos. Sons

koduclion.

rRArs D'rNSCRtPilON - AUô-KOTIZO

Konkibuo: Cl-lF 30 por lo dutogo porlopreno. CllF 25 por sludenloi, 3-o§uloi, koj por porlopreninloi

ol eiul 3 pli kuoi leciontogoi. Nous vous domondonr uns conhibulion pour porliciper ô colle

renconko. Elle consisle de CHF 30.. si vous serez présenl pendonl las deux iournées, CHf 25 si vous

ôles encora ôludionl, ou bien si vous ovsz porlicipô oux iournéer d'étudo pôcôdontes.

DERNIER TERME D'TNSCRIPTION . TASTA AUôDATO: I0.04.t994

tNscRrpTroN À - rcortzo KAJ ALIêlto Al": .

Pogu ol lo indikito postêekkonlo lo oli§kolizon / Tous los poiemenl: doivonl êko odrass6s ô:

CDELI, c/o Dr, fotio Corlcvaro, Yiale G. Molla 32, CH-6500 Bellinzona,

r x x x x.A x7,< --'-'Ï*),'*',^." ,"^::::';:',': r:::,":: -x x .é xx .A t.i t

ÂÂODULO D'ADESIONE / ALIêILO (à envoyer ô l'odressa indiquée plus houl; sendoto ollo
odreso indikila suprel

ll,lnnilit mnnt

1.1fut

ic I kqr /]otio

sorrli grr,:z /.Ir|.rtl,lr,l

rcrlrrilcs /,.llrir7 prtrl

Àrrivdc /,l/vuo

)c1url / /'iriru

)irlc tlc l'irrxriplirn /.,|/i[rlrrto

I plulrulo; dtlrdilnl / rrt(furr{,; .lc rigc / Ara{r/o
\rrlieilnrtrl tlrt l.l-I5 / /lrrrr4rrunis ul I J-I 5

I Srl'slriho
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BIBLIOTHEQUE DE LA VITTE DE LA CHAUX.DE-FONDs
CENTRE DE DOCUMENTAIION ET D'ÉTUDE SUR tA TANGUE INIERNATIONALE

CENTRE CULTUREL ESPÉRANTISTE

INFORMATIONS . INFORMOJ

LtEU DU COTTOQUE - LOKO (KONGRESEJO);

Bit:liotlràquo do lo Ville, Solls du CDILI / Solon Humborl, Progrès 33, 2300 t-o Chouxie.Fonds. [o

sidoio eslos mollerrnilo iom rnerkredo I 5.4 . I 994, io I 2:00, por okcopli lo olvenonloin. te :olo n sero

ouvorl ô portir du 15.4.1994, ô l2:00, pour occuoillir coux qui orriveronl.

SECRÉIAIRT ORGANISATIF . ORGANIZA SEKRTTARIO:

Dr Tozio Corlovoro, Violo G. Molto 32, 6500 0allinzono; pck / ccp 23.60080 (CDEU, 2300 to

Chouxdo-fonds,Svislondo).Iolelono/tôlôphonelvorporo,'/ororrf: ++4110!92/ 252988;fokro
,4élâcopiour: ++4 I [0) 92 / 25 95 59.

SERVICE DES I.IVRES . LIBROSERVO

CDEII koi Kuiluro'Conko fsporonlislo orgonizos slondon kun libroi on koj pri osporonlo, koi kun

inlororoi bibliorokoi brokonloioi, ie oêetojispono do lo inlorosoloi, dum lo lobor-poüzoi, koi onloü .

koi porl.lo prologoro. ls CDEl.l ol lo Conlro cuhurol ospôronlislo orgonisoronl un sorvico dos li"ret
ovcc dos livros nouvuoux el dos llvros d'onliquoriol.

À vornr ARRrvÉE . Jr vrÂ ALVENo:

JE VIA AI-VENO tuj ononci§u êt lo giêelo en lo kongiosejo mom (en lo Bibliolekol. Iie vi lrovos

lelsfonon per ovenluolo leloloni ol lo hotelo rozoryiio. A voko orrivôe, onnoncsz-vour loutds suito ô lo

Bibliothèquo. Vous y kouvorez un télôphone, gui poul sarvir à confirmer voko orrivée ô l'hôtol où rous

ovez rôscrvé uns clrornbro.

POUR RÉ5TRVER DES CHAIABRES. POR ê.qfiSNO.NTZTNVO.'I

l.li oldonor êione ryozoron de holeloj on [o Chouxis.Fonds, de loJunulorgostoio, koj do Kulturo

Conko Esporonlislo. Bonvolu reklo rezorvi liel Tomen, nio sekrelorieio eslos ia dispono en spocioloi

cirkonstoncoi. Ci-loinl vous trouvsz l'odro:so ol l'indicotion dos prix dos hôtelr du [o Chouxie-Fonds,

rlo l'Auborgo rlo lounos:a, el dr.r Conlro cullurol ospironlists. Vouillez y loiro vous'nrômo: vos

rérorvolions, ôvonlusllernonl ô kovors lo fôdérolion notrchôleloistr du lourismo. Nolro socréloiro reslo ô

volrs disposilion pour des cos spécioux.

ATTINTION . ATENTU

Lo Chouxio-tonds situos ie 1000 nr/sm, l.o. en oprilo povus locila frosti koi no§i. [o Chouxdo-fonds

so lrouvo ô I 000 m/srn. Coci signilio qu'on ouril il pout neigorl Souvonoz'vousonl

Iailo Corlovoro, Vîalo G. Molts 32, CH-6500 Bollintona,
pîk; Lo Chaux-ds-Fonds, 23'6008-0



LrsrE DES HôrËls HCTELLTsTO

lnformoikoi rezervodo / lnfornalions el rése rvaticns:

Fêdôrotion neuchôteloise du tourisme

Rue du Trésor 9, CH-2001 Neuchôtel

Tf. ++041 {0)38 25 l7 89

Fqx ++041 (0)38 24 49 40

iitts/s do Lo Choux.de.tonds: Prozoi l9g4 f Prix couronts lgg4:

llôlol Moreou, Av. Léopold Rol:ert d5, Télôplrono 039 23 22 22 lqff 7 5l llS;doublo I B0/255]
Hôt.l club, Rue du Porc 7 l, Téléphono 039 23 53 00 {cHt I 35/ I 50; douue I 90/2 I 0l
[1ôtel du Moulin, Ruo ds lo sorre 130, Tôlôphono o}g 2ô A? 26 {cHr. 60/65; rlouble 90/ l00l
ljôl6ldo lo Bolonce, Rue ds lo Bolonce B, Tôléplrone 039 2B 26 2l lcltt 35/65; doublo i0/1001
l"lotel de froncs, DJson Richord 46, Tôlôphono 039 23 I I I 6 (cHr 4 l/86; double 62/ l32l
llô16l do lo croix d'or, ûolonce I 5, Tôlôphone 039 3B 43 53 {cHr 3013t ; doublo 60lt Al

Aubergo de ieunesse, Rue du Doubs 3/; 2300 [o Chouxde-Fonds (++4 I /0/3g 2Bi3 I 5): CHf
21,30.

Cenlre cuhurel espêrontiste

c.p, 779, Rue Posriers 27 , CH-2301 [o Choux.de.tonds
Tf ++41 (0)39 26 74Al
tox ++041 {0)39 26 62 03

Kosloiio KCE / Prix r/u CCt;

clll' 
.l5.- 

por nuit dons uno chonrbrs ô 4 lits lunu nokto on 4.persono ionrbro);cllt 25..pr nuil,
dons uno chombre à 2 lits (unu noklo en 2.pærsono iombro); Cl lt- 40..donr uno chonrlye ô un lil {unu
noklo on l'prsono donrbro). Mois los lils sonlsn nombro limilé (lo liloiostos on limigilo kvonlol).
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PENTEKOSTO 1994
Àntwerpeno, urbo de Eùropa Kulturo lnvitas vin
20-a ôi= 23-a de majo 1994 Pentekosto.
Ni estas deko da bonaj, sindediôaj, spertaj
esperantistoj. Ni ofertas ion, kio estas mal-
ofta en Esperantio. Ni proponas altnivelan
programon. Ni preparis nin por akcepti kaj
dorloti vin je pentekosto 1994. Ni akiris
spertojn,en 1993, kiam Antwerpen estis KUI-
tura ôefurbo de Eùropo. En tiu jaro ni ak-
ceptis 1 50-on da esperantistoj e} 1 0 Iandoj .
La organizado estis sufiôe glata kaj ni ri-
cevis ege favorajn reagojn de la partopre-
nintoj. La etoso estis internacia,amika, in-
tima kaj niaj gvidantoj estis fluparolantaj
kaj bone preparitaj. Tial ni laboros Iaù la
sama skemo kiel pasintjare. Ni ne enfermas
vin en kongresej on, sed faros nian eblon por
konigi aI vi la artajn, fol-klorajn kaj turis-..^Âmajn riôajojn de nia urbo. -FEL-
Detala informo estas ricevebla ôe Ia redak-
cio de SES INFORMAS. Bonvol-u al-doni al vi a-
frankitan koverton. Dankon. -FL-

oo0oo

46-a IIEF ESPERANTO-KONGRESO 1gg4

La internacia kongreso de l-a internacia fe-
deracio de esperantistaj Fervojistoj (IFEF)

okazos de Ia 1 3-a ôis Ia 20-a de majo 1994

en KREMS/Aùstrio.
Detalojn volonte donos Gertrud Eggenbergêr,
ÿlurmbühlstrasse 1 0, CH-8405 ÿüinterthur.

oo0oo
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êo;rea rÊo rr, ronun/polLÀNDo
De Walter Kobelt en Arbon ni ricevis Ia in-
formilon de Ia Svisa Esperanto-Societo. Tra-
leqante "sES TNFORMAS 6/gZ" nj- trovis vian
biogrramon kaj Ia noton, ke vi fari§1s B0-ja-
ra. Je tiu evento ni tre kore kaj samideane
graLulas kaj bondeziras vin, kara estimata
jubileanto. Ni deziras aI vi pluan bonegan,
val-oran aktivadon, en bona saneco, por nia
Esperanto-movado .

-La Esperanto-Societo "FLAMO"/Torun-
oo0oo

KORESPOND-DEZTRO

La Esperanto-Societo "FLAMO", poêtfako 1 6,
PL-87-100 Torun 1 multe ôojus korespondadon
kun svisaj gesamideanoj. Koran antaùdankon por
êiu respondo.

oo0oo

TUTIiIONDA KONGRESO DE LÀ MONDFEDERÀLTSTOJ

Tiu kongreso okazos en Glarus de 1a 27 -a ôi=
Ia 31-a de julio 1994. êi kunigos homojn eI
la tuta mondo en Svislando. ô.r tiu movado
konsistas eI homoj konsciaj pri homara fami-
Iio demokrata, ni devus varbadi êe ili pri
Esperanto.
Kiu povus alporti varbilojn al Glarus kaj eventuale
dejori dum tiu kongrreso kelkajn horojn tage?
Se vi pretus transpreni tiun taskon, anoncu vin al
nia prezidanto Claude Gacond kaj samtempe al KCE en

La Chaux-de-Fonds, êar tie kuêas Ia varbiloj. -MG-

oo0oo
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LONGJÀRA MEMBRO FORLASTS NTN POR ôTAU

La 3-an de februaro 1gg4 mortis, 85-jara,
DORA HEMMANN EL BERN

Dum multaj jaroj êi estis membro de Ia
Esperanto-societo Bern, de SES kaj de
KELr. ôiuj, kiuj konis êin, êstimis êian
sinceran kaj pacaman karakteron.
Kara Dora, 'vi restos ôe ni en bona reme-
moro. -Red. FL-

oo0oo

La limdato por
3 /'199 4 estas Ia

kontribuaîoj al
5-a de aprilo

oo0 0 oo

SES TNFORMÀS
't994.


